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Tulevan
Lempolan
työpaikka-alueen
kaavahankkeen aloitusvaiheessa järjestettiin
suunnittelun
tueksi
avoin
asukaskysely,
sillä
tavoitteenasetteluvaiheessa
pidettiin
tärkeänä kartuttaa asukkaiden toiveita alueen
suunnitteluun liittyen ja osallistaa kaupunkilaisia
alueen kehittämiseen. Asukaslähtöisyys, jolla
tarkoitetaan toimimista asukkaita kuunnellen, on
myös yksi Lohjan kaupungin arvoista.
Kyselyn avulla saatiin selvitettyä kaupunkilaisten
mielipiteitä alueen suunnittelusta, ideoita alueen
suunnitteluun sekä tietoa alueen nykyisestä
käytöstä. Kysely sisälsi 5 monivalintakysymystä,
joissa jokaisessa sai valita useamman vastauksen
sekä antaa avoimen vastauksen. Ainoana
taustatietona kysyttiin vastaajan asuinpaikkaa,
jonka sai merkitä kartalle. Lopussa sai vielä kertoa
omin sanoin, mitä ajatuksia alueen kaavoitus
herättää. Tässä raportissa esitetään kyselyn
tulokset.
Kysely toteutettiin karttapohjaisella Haravaohjelmistolla, josta vastaa Sitowise Oy. Kyselystä
tiedotettiin
kaupungin
internetsivuilla,
sosiaalisessa mediassa ja lehdistötiedotteella.
Kyselyyn vastasi yhteensä 150 henkilöä. Kysely oli
avoinna 13.6–12.8.2018 välisen ajan.
Suunnittelualue

sijaitsee

Ventelän

kaupunginosassa valtatie 1:n Lempolan liittymän
eteläpuolella sekä valtatie 25:n ja Saukkolantien
välisellä alueella. Suunnittelualueen rajaus voi
tarkentua kaavoitusprosessin aikana. Alue on
tällä hetkellä rakentamaton. Alueen läpi kulkee
kevyenliikenteen väylä Lempolan asuinalueelta
Lehmijärventien ja Lempolan kauppapuiston
suuntaan valtatie 25:n alitse. Suunnittelualueen
länsipuolelle sijoittuu Lempolan pientaloalue
ja kaakkoispuolelle Lempolan kauppapuisto
palveluineen.

asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
laadinnoissa. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää
myös esimerkiksi alueen markkinoinnissa.

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa
Saukkolantietä
lukuunottamatta.
Alueen
asemakaavoitus on tullut vireille maanomistajan
hakemuksesta (päivätty 7.10.2014). Kaavoituksen
käynnistämissopimuksesta
on
päätetty
kaupunginhallituksessa 6.11.2017 (§ 354).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä
suunnittelun lähtökohdat pidettiin nähtävillä
MRL 63 § mukaisesti 13.6.–29.6.2018 ja 30.7.–
10.8.2018. Asemakaava ja asemakaavan muutos
ovat Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2019–
2021 mukaisesti vireillä olevat asemakaava ja
asemakaavan muutos.
Kyselyn laadinnasta vastasi Lohjan kaupungin
kaavoituksen
yleiskaavasuunnittelija
Kaisa
Långström.
Kyselyn
tulokset
esikäsitteli
kaavoitusharjoittelija Lari Jaakkola ja kokosi
yleiskaavasuunnittelija Salla Jäntti.
Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään alueen

Ilmakuvaan on merkitty suunnittelualueen sijainti
keltaisella katkoviivalla.
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1. ASUKASKYSELYN TULOKSET
IDEOITA ALUEEN KÄYTÖLLE
Ensimmäisenä kyselyssä kartutettiin ideoita
alueen käytölle kysymyksillä ”Minkälaista
toimintaa alueelle voisi kehittää? Millainen
toiminta sopisi alueelle?”. Valmiita vastauksia
oli annettu seitsemän kappaletta, joiden lisäksi
sai antaa avoimen vastauksen. Vastauksista sai
valita enintään 6 kappaletta. Suosituin vastaus
oli palvelun tiloja (ruokala, korjaamo, autopesu,
liikuntapalvelut, seikkailupuisto), jonka oli valinnut
73 % vastanneista. Toiseksi eniten oli valittu
vaihtoehto myymälä- ja liiketiloja (tukkukauppa,
maatalouskauppa, rautakauppa), jonka oli valinnut
60 % vastanneista. Kolmanneksi eniten oli valittu
vaihtoehto toimisto- ja toimitilarakennuksia
(yritysten konttoreita, järjestöjen toimitiloja,
näyttelytiloja, kokoustiloja), jonka oli valinnut
lähes puolet vastanneista.
Kyselyyn vastanneista 11 jätti avoimen vastauksen.
Avoimissa vastauksissa tuli esiin muun muassa
terveydenhuoltopalvelut (kuten hoitokoti ja
hammaslääkäri) sekä kaupalliset palvelut (kuten
erikoisliikkeet, Alko ja Lidl). Matkailu ja vapaaaika mainittiin ehdottamalla alueelle hotellia ja
harrastepaikkoja ulkoilmalajeille.

Raportin kansikuvaan on hahmoteltu sanapilvi,
johon on koottu ensimmäisen kysymyksen
perusteella ideoita alueen käytölle.

Minkälaista toimintaa alueella voisi kehittää?
Palvelun tiloja (ruokala, korjaamo,
autopesu, liikuntapalvelut, seikkailupuisto)
Myymälä- ja liiketiloja (tukkukauppa,
maatalouskauppa, rautakauppa)

109
90

Toimisto- ja toimitilarakennuksia *

68

Varastorakennuksia (vähittäis- tai
tukkukaupan varastoja, muita varastotiloja)

33

Säilyttää nykyisellään

29

Teollisuusrakennuksia **

25

Kuljetustoiminta (varikko)
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* yritysten konttoreita, järjestöjen toimitiloja, näyttelytiloja, kokoustiloja
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** ympärisöhäiriöitä aiheuttamaton teollisuus, teollisuushalleja, korjaamoja
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ALUEEN OMALEIMAISUUDEN KEHITTÄMINEN
Seuraavana kysyttiin millä keinoin alueen omaleimaisuutta voisi kehittää.
Valmiita vastausvaihtoehtoja oli 6 kappaletta, joiden lisäksi sai antaa
avoimen vastauksen. Kysymykseen sai valita enintään 6 vastausta.
Vastaajista yli puolet oli valinnut vaihtoehdot ”puuston säilyttäminen”
sekä ”ympäristötaide”, jotka oli valittu vaihtoehdoista useimmiten.
Kyselyyn vastanneista 7 jätti avoimen vastauksen. Avoimissa vastauksissa
tuli esiin muun muassa korkea rakentaminen, ”Tervetuloa Lohjalle” –
toivotuksen lisääminen alueelle sekä vapaa-ajantoiminnot.

Millä keinoin alueen omaleimaisuutta voisi kehittää?
Puuston säilyttäminen

86

Ympäristötaide

78

Rakennusten julkisivut

67

Alueen yhtenäinen imago

52

Korkea maamerkkirakennus

32

Mainoslaitteet
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MAHDOLLISUUDET ALUEEN KEHITTÄMISESSÄ
Kolmantena kysyttiin ”Mitä mahdollisuuksia näet alueen
kehittämisessä?”. Valmiita vastauksia oli annettu 7
kappaletta, joiden lisäksi sai antaa avoimen vastauksen.
Kysymykseen sai valita edellisten kysymysten tapaan
enintään 6 vastausta. Vaihtoehdoista suosituimpia olivat
”Työpaikkojen lisääntyminen” sekä ”Mahdolliset uudet
palvelut”. Molemmilla valitsemisosuus oli noin 71 %
vastanneista.
Kyselyyn vastanneista 5 kertoi avoimella vastauksella
mitä mahdollisuuksia alueen kehittämisellä on. Avoimissa
vastauksissa tuli esiin muun muassa Pohjois-Lohjan
vetovoiman kasvu ja alueen kehittäminen mahdollista
tunnin junan asemaa ajatellen. Mahdollisuutena nähtiin
alueen kehittäminen sekä matkailun että asukkaiden
näkökulmasta.

Mitä mahdollisuuksia näet alueen kehittämisessä?
Työpaikkojen lisääntyminen

107

Mahdolliset uudet palvelut

105

Kaupungin näkyvyys moottoritielle lisääntyy

84

Kaupungin vetovoiman kasvu

78

Kaupungin elinkeinoelämän monipuolistuminen

71

Kaupungin imagon vahvistuminen

55

Maiseman muuttuminen
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UHKAT ALUEEN KEHITTÄMISESSÄ
Neljäntenä kysyttiin mitä uhkia vastaajat näkevät
alueen kehittämisessä. Vastausvaihtoehtoja oli
yhteensä 7 kappaletta, joiden lisäksi sai jättää
avoimen vastauksen. Kysymykseen sai edellisten
kysymysten tapaan valita enintään kuusi
vastausvaihtoehtoa. Vastaajien näkökulmasta
suurimmat uhkat alueen kehittämisessä ovat
ulkoilumahdollisuuksien
väheneminen
ja
maiseman muuttuminen. Lähiympäristön laadun
heikentymisen valitsemisosuus oli 25 %. Muiden
vastausvaihtoehtojen valitsemisosuus oli melko
tasainen; 33–42 %.

Mitä uhkia näet alueen kehittämisessä?
Maiseman muuttuminen

61

Pakokaasujen/saasteiden lisääntyminen

57

Melun lisääntyminen

56

Liikenneturvallisuuden heikkeneminen

53

Pohjaveden laadun/määrän vähentyminen

49

Lähiympäristön laadun heikentyminen
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Kyselyyn
vastanneista
4
jätti
avoimen
vastauksen. Avoimissa vastauksissa tuli esiin
kodin lähiympäristön muutos, parkkialueen
ahtaiden väylien aiheuttamat liikenneongelmat,
pyöräkatosten puuttuminen sekä palveluiden
katoaminen keskustasta.
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OMA SUHDE ALUEESEEN
Viimeisessä monivalintakysymyksessä kysyttiin
miten suunnittelualue on vastaajalle tuttu
tai miten vastaaja käyttää aluetta. Valmiita
vastausvaihtoehtoja oli 6 kappaletta, joiden lisäksi
sai jättää avoimen vastauksen. Kysymykseen sai
edellisten kysymysten tapaan valita enintään kuusi
vastausvaihtoehtoa. Suosituin vastaus oli, että

alue on vastaajan kodin lähimaisema. Vastauksen
valitsi 39 % vastanneista. Vähiten oltiin valittu
vastaus, jonka mukaan vastaaja käyttää kevyen
liikenteen väylää, joka ylittää Saukkolantien ja
kulkee Lempolan asuinalueelta suunnittelualueen
läpi alittaen Valtatie 25:n ja kulkien siitä Lempolan
kauppapuistoon ja ulkoilualueelle. Sen oli

valinnut 24 % vastanneista. Muiden vastausten
valitsemisosuus oli 29 % – 37 %.
Avoimia vastauksia oli jätetty yhteensä kaksi
kappaletta. Avoimissa vastauksissa mainittiin
alueen sijainti lähellä kesämökkiä sekä Lempolan
kauppapuistossa käyminen.

Miten suunnittelualue on sinulle tuttu tai miten käytät aluetta?
Kyseessä on kotini lähimaisema

59

Alue on tuttu Saukkolantien varrelta

56

Ulkoilen suunnittelualueen metsäisillä alueilla

56

Näen alueen yleensä moottoritien sisääntuloväylän suunnasta

47

Alue vilahtaa ohi moottoritieltä katsottuna

44

Käytän kevyen liikenteen väylää Saukkolan ylittävän Lempolan
asuinalueelta ulkoilualueelle/kauppapuistoon alikulun
kautta.ulkoilualueelle/kauppapuistoon alikulun kautta
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VASTAAJIEN ASUINPAIKKA
Vastaajia pyydettiin merkitsemään asuinpaikka
kartalle. Vastaajista 122 merkitsi asuinpaikkansa
kartalle. Asuinpaikkansa merkinneistä 25 asui
Lempolan alueella, 25 Perttilän ja Asemanpellon
alueella, 6 Lehmijärven ja Pullin välisellä
alueella sekä 6 Muijalan alueella. Lopuista 60
asuinpaikkansa merkinneestä suurin osa asui
Lohjan keskustan alueella. Asuinpaikkansa
merkinneistä 99 asui alle 5 kilometrin säteellä
alueesta.

VASTAAJIEN AJATUKSIA ALUEEN
KEHITTÄMISESTÄ
Viimeisenä vastaajia pyydettiin kertomaan omin
sanoin ajatuksia, joita alueen kaavoitus herättää.
Vastaajista 70 eli lähes puolet jätti ajatuksia. Reilusti
suurin osa vastaajista suhtautui myönteisesti
alueen kehittämiseen. Alueen katsottiin erityisesti
olevan sopiva erilaisille palveluille. Alueen
kehittämisellä ajateltiin olevan mahdollisuuksia
nostaa Lohjan vetovoimaa. Alueen tukeutuminen
mahdolliseen tulevaan läheiseen juna-asemaan
huomioitiin myös mahdollisuutena alueen
suunnittelussa. Parissa vastauksessa junaaseman yhteydessä oli mainittu, että alue voisi
sopeutua asumiseen. Alueen katsottiin sopivan
hyvin työpaikka-alueeksi. Alueen eduksi yleisesti
mainittiin hyvä sijainti.

Asuinpaikan etäisyys suunnittelualueesta
≤ 1 km

34

1,01 ̶ 3 km

39

3,01 ̶ 5 km

26

> 5 km
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Rakentaminen luontoa kunnioittaen

Liikenne

Avoimissa vastauksissa tuli esiin huoli metsän ja
ulkoilualueiden tuhoamisesta. Alueen katsottiin
olevan tärkeä virkistysalue. Osassa vastauksista,
joissa oltiin huolissaan luonnon tuhoamisesta,
mainittiin silti kehittämisen mahdollisesti
olevan hyvä asia riippuen siitä mitä alueelle
tulee. Parissa vastauksessa mainittiin, että tulisi
kehittää ensin olemassa olevia alueita ennen kuin
rakentamattomaan alueeseen kosketaan.

Muutamassa
vastauksessa
oli
mainittu
liikennejärjestelyiden kehittäminen. Kevyen
liikenteen kehittäminen oli mainittu useammassa
vastauksessa kuin autoliikenteen kehittäminen.
Liikennemelusta oltiin huolissaan. Yhdessä
vastauksessa
toivottiin
melua
torjuvia
rakentamisratkaisuja.

Alueen ilme/ulkonäkö
Alueen
luontoa
toivottiin
säilytettävän.
Muutama vastaaja mainitsi, ettei halua alueesta
teollisuusaluemaista. Vastauksissa mainittiin
myös maalaismaisemaa mukaileva rakentaminen
sekä korkea rakentaminen, jolla voitaisiin torjua
meluhaittoja.

Vastaukset luokiteltiin ja luokitteluista koottiin
seuraavalle sivulle eniten mainintoja saaneet
luokitellut ajatukset, joita alueen kaavoitus
herättää.

aafssOma suhde alueeseen
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Kerro omin sanoin ajatuksista, joita alueen kaavoitus herättää.
16

16

14
12
10

13
11
10

8
6
4

7

7
6

6
4

4

2
0

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, L46 LEMPOLAN TYÖPAIKKA-ALUE

7

2. YHTEENVETO

2. YHTEENVETO
Lempolan työpaikka-alueen suunnittelun tueksi
järjestetyllä kyselyllä pyrittiin kartuttamaan
asukkaiden toiveita alueen suunnitteluun
liittyen sekä osallistamaan kaupunkilaisia alueen
suunnitteluun. Kyselyyn vastasi yhteensä 150
henkilöä. Kysymyksillä pyrittiin saamaan kattavasti
asukkaiden ajatuksia alueen suunnittelusta.
Kaikissa kysymyksissä sai jättää avoimen
vastauksen, mikä mahdollisti vastaajalle antamaan
minkä tahansa vastauksen. Valmiit vastaukset
puolestaan helpottivat vastaamista.
Alueen kehittämiseen suhtaudutaan pääosin
positiivisesti
Tarkasteltaessa kyselyn vastauksia kokonaisuutena
voidaan todeta, että alueen kehittämiseen
suhtaudutaan pääosin positiivisesti. Vain
pieni osa vastaajista toivoisi, että alue pysyisi
rakentamattomana. Osassa avoimia vastauksia,
joissa mainittiin, ettei alueen suunnittelu ole
toivottavaa tai tarpeellista, alueen kehittämisellä
nähtiin olevan mahdollisuuksia sen mukaan
mitä alueelle kehitetään. Kun vertaillaan
kysymyksiä mitä uhkia ja mitä mahdollisuuksia
vastaajat
näkivät
alueen
kehittämisessä,
mahdollisuusvaihtoehtoja oltiin valittu paljon
enemmän kuin uhkavaihtoehtoja.

Alueesta ei haluta teollisuusmaista vaan alueelle
toivotaan palveluita
Toive palveluiden saamisesta alueelle tuli esiin
useissa kysymyksissä; kysyttäessä minkälaista
toimintaa alueelle voisi kehittää ja kysyttäessä
mitä mahdollisuuksia vastaaja näkee alueen
kehittämisessä sekä viimeisessä kohdassa, jossa
sai kertoa omin sanoin, mitä ajatuksia alueen
suunnittelu herättää.
Vastaajat
eivät
halua
alueen
tulevan
teollisuusmaiseksi, mikä tuli esiin ensimmäisen
kysymyksen vastauksia tulkitessa, sillä kysyttäessä
minkälaista toimintaa alueelle voisi kehittää oli
vastausvaihtoehdot kuljetustoiminta (varikko)
ja
teollisuusrakennuksia
(ympäristöhäiriöitä
aiheuttamaton
teollisuus,
teollisuushalleja,
korjaamoja) valittu vähiten. Osa vastaajista oli
maininnut viimeisessä kohdassa, jossa sai omin
sanoin kertoa ajatuksia, joita alueen suunnittelu
herättää, ettei halua alueesta ainakaan
teollisuusaluemaista.
Alueen puustoa toivotaan säilytettävän
Maiseman muuttuminen ja toive puuston
säilyttämisestä tuli esiin useamman kysymyksen
vastauksissa.
Kysymyksen,
millä
keinoin
alueen
omaleimaisuutta
voisi
kehittää,

vastausvaihtoehdoista
eniten
valittiin
puuston säilyttämisellä. Kysymykseen, mitä
mahdollisuuksia
vastaaja
näkee
alueen
kehittämisessä, oli vain 9 valinnut maiseman
muuttuminen. Puolestaan kysymykseen, mitä
uhkia vastaaja näkee alueen kehittämisessä, oli
eniten valittu maiseman muuttuminen. Alueen
luonto ja pelko sen tuhoutumisesta mainittiin
myös kohdassa, jossa sai omin sanoin kertoa
ajatuksista, joita alueen kaavoitus herättää.
Kyselyn tulosten hyödyntäminen
Kyselyn avulla pyrittiin saamaan ideoita alueen
suunnitteluun sekä osallistamaan asukkaita
suunnitteluun. Kyselystä tuli selviä tuloksia,
joita voidaan hyödyntää jatkosuunnittelussa.
Esimerkiksi tulosten perusteella tunnistettuja
uhkia voidaan pyrkiä torjumaan suunnittelun
keinoin ja mahdollisuuksia voidaan yrittää
hyödyntää suunnittelussa.
Kaavahankkeen
vaikutusten arvioinnissa voidaan arvioida
kyselyssä esiin tulleita asioita kuten puuston
tuhoamista, vaikutuksia keskustaan ja muille
alueille sekä meluvaikutuksia.

LIITTEET
Lempolan tulevan työpaikka-alueen kysely
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